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TINJAUAN SYARIAT








Dengan Nama AlLih Yang Maha Pengasih Lagi 

Maha Penyayang

       
       
   'Ai-Muslimun,"  


Salaamun 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu


       

 

      
 








    swt 
     


Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu











BOLEHNYA MELAKUKAN 
GENCATAN SENJATA 



WAUYYUL AMRI 











     

     
      
    
   



      


 
    








     
  



    
   temporer  waliyyul amr 
    
:



"Dan apabila mereka condong kepada 
perdamaian, maka condonglah kamu kepadanya serta 
bertawakallah kepada Allah sesungguhnya Dia Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui." 

 saw   
    
      
 









 saw    
     
 swt   

    
      
swt,


"(Inilah pernyataan) pemutusan hubungan dari 

Allah dan Rasul-Nya (yang dihadapkan) kepada orang-
orang musyrik yang kalian (kaum muslimin) telah 
mengadakan perjanjian (dengan mereka). Maka 
berjalanlah kalian (kaum musyrikin) di muka bumi 
selama empat bulan." 

     
      
    
      
      
   








      
saw.

   
   
Ahkaamu 
Ahlidz Dzimmah. 
      
     swt 










MENDENGAR DAN TAAT 
KEPADA PENGUASA 

DALAM PERKARA  YANG 
MA'RUF









    


      
    

    
 sembrono    
  manhaj     








      

     
     
     
     

     
 syar'i,   syar'i 
   


     
     saw
shahih, ,



"Barang siapa melihat pemimpinnya melakukan 
kemaksiatan kepada Allah swt, maka hendaknya dia 
membencikemaksiatan yang dilakukannya ltu dan 
jangan sekali-kali ia mencabut ketaatannya ". 








"Wajib bagi seseorang untuk mendengar dan taat 
dalam perkara yang ia suka maupun yang ia benci, 
dalam keadaan rela atau terpaksa, selama ia tidak 
diperintah untuk melakukan kedurhakaan kepada 
Allah swt." 

      



      
       
     


      

     

     












      
    
     
   
 
    swt  
 








ZIARAH KE MASJIDIL AQSHA  


BILA MEMANG MEMUNGKINKAN









   

      




      
      Tidak ada 
bepergian kecuali ke tiga masjid, yaitu: Masjidil 
Haram, masjidku ini, dan masjid Al Aqsha", 
Wallahul Muwaffiq.









NASIHAT PENTING 









   
  
    
   
    
      

     
     
    











       

 

       


     

     

 al-haq,     


     
  
swt      
       
      
      
       
    









"Dan hendaknya kamu memutuskan perkara di 

antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah swt, 
dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. " 





"Apakah hukum jahiliyyah yang mereka 

kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik 
daripada (hukum) Allah swt bagi orang-orang yang 
yakin?" [AlMaidah: 











"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) 
tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim 
dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian 
mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka 
terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka 
menerima dengan sepenuhnya." 

swt 


"Barang siapa yang tidak memutuskan menurut 

apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah 
orang-orang yang kafir." 


"Barang siapa yang tidak memutuskan menurut 

apa yang diturunkan oleh Allah , maka mereka itu 
adalah orang-orang yang zalim." 


"Barang siapa yang tidak memutuskan menurut 

apa yang diturunkan Allah , maka mereka itu adalah 
orang-orang yang fasik " 







      
      
      
swt 
       
 
 


  swt 
       
    
  (kroni)  
     
       


     
    
      

swt 



"Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia 
melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku." 








swt  




"Hai manusia, beribadahlah kepada Tuhanmu Yang 
telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu, agar 
kamu bertakwa. " 

  
       

     
  

      
      
     


      
    
  swt    swt 








      


mukallaf 
     
      
    
      
    
   
    antara   
 
,


Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu 
kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. 












"Demi masa. sesungguhnya manusia itu benar-
benar berada di dalam kerugian. Kecuali orang-orang 
yang beriman dan mengerjakan amalan yang shalih 
dan saling mewasiatkan dengan kebenaran serta 
kesabaran." 

       swt 
   
     
    

         





    
swt 
      
   saw  
      














swt 



     
     





    


     
     



     
 














  
    
    













Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih 

Lagi Maha Penyayang

      
     
"Al-Buhuts Al-IsIamiyyah "di 
swt 

Salaamun 'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu



      
    
      
    
 











      
     



Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu


 
 







TANYA JAWAB SEPUTAR 

PERDAMAIAN 
DENGAN 

YAHUDI 









       swt, 
     
waba 'du.

    

     
      
     
 waliyyul amri—yang  
     
     
       
"Al-Muslimun"Edis iJumat,   









DENGAN YAHUDI ATAU ORANG-ORANG

KAFIR LAINNYA TIDAK MENGHARUSKAN
MENCINTAI DAN BERLOYALITAS

KEPADA MEREKA







SOAL PERTAMA 

     
    
    
     



  
      
      
     
 








   
     
 
     
    
     



 
     

     
      

  
    
     


 saw    
     
     
       
     swt 

       
swt 







 

     
     

 
     

       
     


    
     
   
    
 Yaumul Ahzab    
     
    
       

      
    
       


     








  
    
       
    


swt 


"Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang 

paling keras permusuhannya terhadap orang-orang 
yang beriman ialah orang-orang yahudi dan orang-
orang musyrik " 

swt 









"Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik 
bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang 
beriman bersamanya; ketika mereka berkata kepada 
kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri dari 
kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah, 
kami ingkari (kekafiran)mud an telah nyata antara 
kami dan kalian permusuhan dan kebencian buat 
selama-lamanya sampaikalian beriman kepada Allah 
saja." 





"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah 
kalian menjadikan orang-orangyahudi dan nashrani 
sebagai pemimpin-pemimpin kalian, sebahagian 
mereka adalah pemimpin sebahagian yang lain. 
Barang siapa di antara kalian mengambil mereka 
menjadipemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk 
golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi 
petunjuk kepada orang-orang yang zalim. " 













"Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang 
beriman kepada Allah dan hari akhir, saling berkasih 
sayang dengan orang-orang yang menentang Allah 
dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu adalah 
bapak-bapak, atau anak-anak, atau saudara-saudara, 
ataupun keluarga mereka." 


     

     
     
    


 saw    
      
      
      








      
     
saw 

"Kami menetapkan kalian atas ha lyang demikian 
dengan sekehendak kami."



"Kami menetapkan kalian atas hal yang demikian 
sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Allah Matas 
kalian."


ra    


      

    
      
 saw     
    
  
       
      
       


    








     
     



      
      
        
     
     










DENGAN  YAHUDI BUKAN BERARTI 

MENGAKUI HAK KEPEMLIKAN MEREKA
SELAMANYA







SOAL KEDUA 

     
     
      
      


      
     




      









      
     
     

 


     
     
     

     




"Perangilah orang-orang yang tidak beriman 
kepada Allah swt dan tidak (pula) kepada hari akhir 
dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah 
diharamkan oleh Allah swt dan Rasul-Nya dan tidak







beragama dengan agama yang benar, (yaitu orang-
orang)yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai 
mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka 
dalam keadaan tunduk. " 

  tsabit    Ash-Shahih 
jizyah 


      

 jizyah       


      


   rahimahullah 
swt 


"Dan jika mereka condong pada perdamaian, maka 

condonglah kepadanya. " 
      








MENGADAKAN



ATAU TIDAK ITU TERGANTUNG 
KEMASLAHATAN







SOAL KETIGA 

    
     
     
tathbi'(multilateral)    
     
     




     









      
      
      


   
  (Palestine Liberation 
Organization,    

    
   
   
      
     
      
  


     
    
     

    
     
      


      








   
    
     
    
  swt 
      



"Sesungguhnya Allah swt menyuruh kamu 

menyampaikan amanat kepada yang berhak. "(An-


swt,


"Dan jika mereka condong kepada perdamaian, 

condonglah kamu kepadanya." 

 
     
     


    shahih  saw 










"Masing-masing kalian adalah pemimpin dan 
akan dimintai pertanggungjawaban tentang 
kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin 
di rumah tangganya dan ia akan 
mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. 
Seorang wanita adalah pemimpin dirumah suaminya 
dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas 
kepemimpinannya. Seorang budak adalah pemimpin 
atas harta majikannya dan akan diminta 
pertanggungjawaban tentangkepemimpinannya itu." 
Kemudian Beliau saw bersabda: "Ketahuilah, bahwa 
tiap-tiap kalian adalah penggembala dan akan 
dimintai pertanggungjawaban tentang 
gembalaannya." 











"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan 
(juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat 
yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu 
mengetahui."   

 

     
  jizyah 
       
     
     
      jizyah 
      
     
jizyah...

    








    
   jizyah  
    swt 




"Perangilah orang-orang yang tidak beriman 
kepada Allah swt dan tidak (pula) kepada hari akhir 
dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah 
diharamkan oleh Allah swt dan Rasul-Nya dan tidak 
beragama dengan agama yang benar, (yaitu orang-
orang)yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai 
mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka 
dalam keadaan tunduk." 











"Dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah 
dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah.





  




   
      
    
   

     
   
    
      
    








  swt  
      












PENJELASAN SERTA KOMENTAR 
ATAS PERKATAAN SYAIKH YUSUF 
Al-QARADHAWI 








Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih 

Lagi Maha Penyayang

       

       

     


Amma ba'du,

     
  
Al-Mujtama 

     








Al-Muslimun    
    


     
    
   



    
    

     


    
     

      
     
     
     
    










"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur 
'an) dan Rasul(sunnahnya), jika kamu benar-benar 
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang 
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya." 

swt     



"Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka 
putusannya kepada Allah swt." 

      



     
     











    
  Al-Muslimun    


     


     
 swt    
     
    
      



"Bagi orang-orang fakir yang berhijrah yang diusir 

dari kampung halaman dan dari harta benda mereka 
(karena) mencan karunia dariAllah dan keridhaan 
(Nya) dan mereka menolong Allah swt dan Rasul-Nya, 
mereka itulah orang-orang yang benar." 








     
      
     
 
      
      

        


     
     
   
   
      
    
     


      
     
      
 
    

apa yang tidak dapat diperoleh 
seluruhnya bukan berarti ditinggalkan seluruhnya.










"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut 

kesanggupanmu." 





"Dan perdamaian itu lebih baik." 



       
    
      


swt,,


"Janganlah kamu lemah dan minta damai 

padahal kamulah yang diatas dan Allah (pun) beserta 
kamu dan Dia sekali-sekali tidak akan mengurangi 
(pahala) amal-amalmu." 







      
       
 
      
      
     



      
    
     
   Rahimahullah 
      
   
       
     
      
     
      





"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah 

itu suri tauladan yang baik bagimu. 








Yaumul Fath, 
      
    swt  
    
   
    
    
      


     
     

       
     
    
    Al-Muslimun 
     


    

    
      
    jizyah  










      
     

      
     
      
      
    


swt 
      
      
   
      


     
     
     

    
     





















SOLUSI MASALAH PALESTINA 
AKAN TEREALISIR BILA DIJADIKAN 
MASALAH ISLAM 

     




     
     

     
 
    
shaf 

2









     
    swt 

      
     
    
    


      
     
      
     
     
     
 
      


      
    
    
    
     
   
      








      

      
      


    
       









KATEGORI JIHAD PALESTINA 

     
     jihad fisabilillah 
       
    
 jihad 
fisabilillah}

    
     
      
     
       
      









      
  

   
     
     
      


swt     :


"Hai orang-orang yang beriman, perangilah 

orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan 
hendaklah mereka menemui kekerasan darimu, dan 
ketahuilah, bahwasanya Allah beserta orang-orang 
yang bertakwa." 

'swt.









"Berangkatlah kamu baik dalam keadaan keadaan 
merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah 
dengan harta dan jiwamu di jalan Allah swt. Yang 
demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu 
mengetahui." 

swt,



"Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu 
aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat 
menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (yaitu) 
kamu beriman kepada Allah swt dan Rasul-Nya dan 
berjihad di jalan Allah swt dengan harta dan jiwamu. 
Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu 
mengetahuinya, niscaya Allah swt akan mengampuni 
dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga







yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan 
(memasukkan kamu) ke tempat tinggalyang baik di 
dalam surga 'Adn. Itulah keberuntungan yang besar. 
Dan (ada lagi) karunia lain yang kamu sukai (yaitu) 
pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat 
(waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira kepada 
orang-orang yang beriman." 


shahih saw 



"Berjihadlah melawan orang-orang musyrik 

dengan harta, jiwa, serta lisan kalian." 


     
    



"Seorang muslim adalah saudara bagi muslim 

lainnya, tidak boleh menzaliminya serta tidak boleh 
menyerahkannya kepada musuh." 

    









"Tolonglah saudaramu baik dalam keadaan dia 

berlaku zalim atau terzalimi,"para sahabat bertanya: 
"Wahai Rasulullah saw, aku menolongnya ketika ia 
terzalimi itu sudah semestinya, lalu bagaimana aku 
menolongnya dalam keadaan ia berlaku zalim?" 
Beliau menjawab: "Engkau mencegahnya untuk tidak 
berlaku zalim (kepada orang lain), maka yang 
demikian itulah bentuk pertolonganmu kepadanya." 



       


     swt 
     
        
     

  

swt  







     
       
     








NASIHAT UNTUK PARA PEMUDA 
MUSLIM DI PALESTINA YANG 
TERJAJAH 

      
    
    intifadhah 
     



     
      
  istiqamah    
      



Al-Mujtama








"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu 

menolong (agama) Allah swt niscaya Dia akan 
menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." 


swt 


"Dan Allah swt telah berjanji kepada orang-

orang yang beriman di antara kamu serta 
mengerjakan amalan-amalan shalih bahwa Dia 
sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa 
di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan 
orang-orang

swt    







sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan 
meneguhkan bagi mereka agama mereka yang telah 
diridhai-Nya untuk mereka, danDia benar-benarakan 
mengganti (keadaan) mereka, sesudah mereka berada 
dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka 
beribadah kepada-Ku dengan tiada mempersekutukan 
sesuatu apapun dengan Aku." 

    
    
     
     
     


insya Allah.

 
     

    
     swt 
     swt 
     
swt 

    








      
swt 
    swt 
      



